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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 22 de juny del 2022 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 22 de juny del 2022, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, 
cònsol major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi 
assisteixen els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Segon. CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS  
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
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- Una autorització de terrassa de bar 
- Una modificació d’autorització de terrassa de bar 
- Una baixa d’autorització de terrassa de bar. 

 
 
S’informa: 
 
1. De les modificacions d’ofici de comerç que s’adjunten a l’acta. 
 
2. D’una modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a l’acta. 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acord: 
 
S’acorda publicar al BOPA l’Avís pel qual es notifica a diverses persones que el 
Comú d’Andorra la Vella ha dictat un acte administratiu que afecta els seus 
interessos. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Adscripció temporal 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
EQUIP CASES PAIRALS I CALONES 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda finalitzar l’adscripció temporal, pel 
concepte de motius mèdics, de la Sra. VMV, en la plaça de monitora del Casal 
Calones, a comptar del 22 de juny del 2022, i mantenir la seva adscripció 
temporal en la mateixa plaça, d’acord amb l’article 65.2b de l’Ordinació del 30-
9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, a partir del 23 de juny 
del 2022, i amb un salari en base al 85% de la banda salarial, del grup C, nivell 
5 (70503/32402/110000).  
 
2. Prolongació d’una relació laboral 
 
Vist l'informe de la directora de Recursos Humans, la demanda presentada per 
l’interessat i d’acord amb el que disposa l’article 52.3 de l’Ordinació del 30-9-
2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda prolongar la 
relació laboral del Sr. BOJ com a funcionari, en la plaça de coordinador de 
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Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments, del 14 de juliol del 2022 al 13 de 
juliol del 2023, amb les mateixes condicions contractuals i retribució salarial. 
 
3. Compensació d’hores treballades en caps de setmana i/o festius com a 
disponibilitat horària. 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
  
ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
  
Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb el que estableixen els articles 
6 i 11 del Reglament de Sistemes de Compensació, s’acorda compensar, 
mitjançant disponibilitat horària, les hores treballades en caps de setmana i/o 
altres dies festius, els operaris del Servei de Gestió del Medi Ambient, a 
comptar del 27 de juny i fins al 25 de setembre del 2022.  
 
4. Atorgament de complements de responsabilitat addicional  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE, SALUBRITAT PÚBLICA, GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
 
ÀREA DE GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I XARXA D’AIGUA POTABLE  
 
Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb l’article 74.g) de l’Ordinació 
del 30-9-2021 de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella i l’acord de la 
Junta de Govern del 24 de gener del 2018 referent a la modificació dels criteris 
relatius al càlcul dels complements de responsabilitat addicional (CRA), 
s’acorda atorgar a 4 operaris del Servei de Gestió del Medi Ambient un 
complement de responsabilitat addicional (CRA), d’un import de 187,79€/mes, 
proporcional als dies que realitzin les tasques de cap d’Equip de Gestió del 
Medi Ambient, a comptar del 27 de juny del 2022 i mentre assumeixin aquestes 
tasques (50107/17000/110000).  
 
5. Esmena a l’Edicte de l’1-6-2022 pel qual es va convocar un procés 
selectiu d’ingrés per nomenar, amb caràcter temporal, 9 monitors per als 
cursos i tallers per al curs escolar 2022-2023, de l’Equip de Projectes Gent 
Gran Activa, com a treballadors públics interins 
 
S’acorda modificar el preu hora, establint-lo a 22,70€ per hora treballada, així 
com el termini de presentació de les candidatures fins al 8 de juliol del 2022, 
abans de les 15.00 h. En conseqüència, s’acorda publicar al BOPA la correcció 
d’errata corresponent. 
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Tercer. CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI CULTURAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 38 bancs per col·locar en 
diferents punts dels recs del Solà i de l’Obac (per a la reposició dels actuals en 
mal estat i per instal·lar-ne en nous punts més), a l’empresa Gestions Solucions 
i Muntatges 2018-GSM18, per un import de 8.550,00€, IGI inclòs 
(50103/17203/617000). 
 
 
Quart. CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5123776, a nom de la societat Patrimonis 
Mirabet, SL, relativa a la demanda construcció d’un edifici destinat a habitatge 
unifamiliar, situat al carrer Major, número 56, de Santa Coloma.  
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5124786, a nom de la Sra. Silvia Graño Marti, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de despatxos a ús sanitari al local 
1r 1a escala B de l’edifici situat a l’av. Doctor Mitjavila, número 33-35.  
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5125515, a nom de la Sra. Montserrat 
Pantebre Martinez, relativa a la demanda de reforma i ampliació de l’edifici  
situat al carrer de la Vall, número 10, Cal Pastisser Vell.  
 
4. S’acorda la sol·licitud número 5127354, a nom de la societat Guitard, SL, 
relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de reforma i ampliació 
de nau situada al carrer Terra Vella, número 4.  
 
5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
6. Vist l’informe de la cap d’Àrea d’Urbanisme i Projectes, s’acorda declarar 
desert el concurs nacional relatiu a les obres d’embelliment dels passatges de 
l’Aigüeta i Europa, fase 1. 
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B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5126669, a nom de la 
Sra. Maria Carme Rebés d’Areny-Plandolit, que actua en nom propi, relativa al 
canvi de titularitat del gual núm. 676, situat al carrer de les Canals, núm. 4. 
 
2. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5127072, a nom del Sr. 
TJM, relativa a la demanda d’anul·lació de la sanció de núm. 
202190000029352 per un import de 60,10€. 
 
3. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5126936, a nom del Sr. 
Manuel de Brito Pereira, relativa a la demanda d’autorització per poder instal·lar 
una barbacoa portàtil per fer una sardinada a l’avinguda Santa Coloma, núm. 
93, davant de l’Orxateria Valenciana, la nit de Sant Joan, el 23 de juny del 
2022. 
 
4. S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 5126890, a nom del Sr. 
Manuel Coelho Fernandes, que actua en representació de la societat 
Construccions Nóbrega, SL, relativa a la baixa del gual núm. 894, situat al 
carrer de la Tartera, s/n. 
 
5. S’acorda el pla d’actuació a la zona de Prada Ramon, per a la pacificació de 
la circulació en aquest sector d’Andorra la Vella, que comprèn la modificació del 
sentit de circulació del carrer Roger Bernat III, la creació de noves places de 
càrrega i descàrrega de mercaderies i d’estacionament de motocicletes. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord:  
 
Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs nacional, per lots, relatiu 
a les obres de renovació de voravies a diferents llocs de la parròquia a 
l’empresa Serveis Immobiliaris i de Construcció, SAU-SIMCO, pels imports 
següents (50210/15500/607100), i amb un termini d’execució de les obres de 6 
setmanes per a cadascun dels lots: 
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- Lot 1: 41.483,94€, IGI inclòs 
- Lot 2: 37.904,76€, IGI inclòs 
- Lot 3: 53.244,30€, IGI inclòs. 

 
 
Sisè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, les actuacions de la 
orquestra La Principal de la Bisbal (Missa, Contrapàs i ball de gegants, 3 
audicions de sardanes i el ball de nit), en el marc de la Festa Major d’Andorra la 
Vella, a l’empresa Musics de Catalunya, SCCL, per un import de 15.900€, IGI 
no inclòs (60101/33801/226610). 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, l’actuació del grup Roba 
Estesa, per al dia 5 d’agost, en el marc de la Festa Major d’Andorra la Vella, a 
l’empresa Andorra Animació, per un import de 10.155€, IGI no inclòs 
(60101/33801/226610). 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’allotjament de la Colla 
Vella dels Xiquets de Valls (250 persones) per a l’actuació castellera en el marc 
de la Festa Major d’Andorra la Vella, a les empreses següents: 
 

- Hotel HMC K-ENA: 2.143,54€, IGI no inclòs (60101/33801/226610) 
- Yomo Centric Atiram: 14.795,22€, IGI no inclòs (60101/33801/226610) 
- Hotel Jaume I: 2.679,43€, IGI no inclòs (60101/33801/226610). 

 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda llogar 35 casetes de fusta per al 
Poblet de Nadal 2022 a l’empresa Event’s Pirineu 2016, SLU, per un import de 
26.250€, IGI no inclòs (60101/33805/226681). 
 
5. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, l’actuació del grup Oques 
Grasses, per al dia 6 d’agost, en el marc de la Festa Major d’Andorra la Vella, a 
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l’empresa Gatzara Espectacles, SL, per un import de 42.550€, IGI no inclòs 
(60101/33801/226610), i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
6. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, atesa la 
impossibilitat manifesta de promoure la concurrència, l’actuació del grup 
Ptazeta i Juacko, per al dia 6 d’agost, en el marc de la Festa Major d’Andorra la 
Vella, a l’empresa Gatzara Espectacles, SL, per un import de 20.400€, IGI no 
inclòs (60101/33801/226610). 
 
 
B) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part del Grup de Folklore Casa de 
Portugal, s’acorda autoritzar-los a organitzar el 7è Mercat tradicional ‘O Feirao’, 
el diumenge 3 de juliol, de les 10.00 a les 13.00 h, a la plaça Guillemó, així com 
col·laborar cedint-los el material sol·licitat. 
 
2. S’acorda col·laborar en l’organització de la 9a Caminada popular de 
l’Associació Andorrana contra el Càncer (ASSANDCA), que tindrà lloc el 
diumenge 24 d'octubre del 2022, a les 11.00 h, en el marc de la 11a Fira 
d'Associacions d'Andorra la Vella, i d’ubicar l’arribada i la sortida de la mateixa 
a la plaça Vinyes. 
 
 
C) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord:  
 
S’acorda desestimar la demanda presentada per part de l’empresa 
GastroEvents sol·licitant la col·laboració del Comú en l’esdeveniment Gastro 
Ebre que se celebrarà els dies 24 i 25 d’octubre del 2022, a les terres de l’Ebre. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.15 h. 
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